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En allsidig 

monteringsløsning for 

videokonferansetilbehøret.

Kensington A1020 Boom Arm er en fleksibel 

monteringsløsning for mikrofoner, webkameraer og 

lyssystemer – og et perfekt tilbehør for å holde 

videokonferanseoppsettet organisert og profesjonelt. 

A1020 er egnet for mange forskjellige skrivebord, 

mikrofoner, kameravinkler og lysløsninger og gir deg et 

ryddig og produktivt arbeidsområde.

Egenskaper:

• Konstruert for videokonferanse

• Justerbar arm med interne fjærer

• 360° svingbase

• Profesjonell C-klemme

• Kabelkanal

• Kompatibel med Kensington-økosystemet

• Beskyttelse mot rengjøring

• Bransjeledende 2 års garanti
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Konstruert for videokonferanse

En fleksibel monteringsløsning for 
mikrofoner, webkameraer og lys med 
monteringsalternativer for 3/8”, 1/4” 
og 5/8” monteringsgjenger.

Justerbar arm med interne fjærer

Justeres enkelt til høyden, 
rekkevidden og svingen du trenger.

360° svingbase

Roter enkelt hele Boom armen.

Profesjonell C-klemme

Sikrer en stabil montering for alt 
tilkoblet tilbehør.

System for å holde orden på kabler

Holder arbeidsområdet organisert.



Tekniske 
spesifikasjoner

Materialspesifikasjoner

C-klemmebraketter  Svart pulverlakkert stål, svart plast,  
galvanisert stål

Armer Svart pulverlakkert aluminium, svart plast

Klips for å holde orden på kabler Svart plast

Leddjustering Stål / svart plast

Interne fjærer Stål

Adaptere Galvanisert stål

Dimensjoner

C-klemme 76 x 54 x 216 mm (3 x 2,1 x 8,5”)

Støttet skrivebordstørrelse 10 til 60 mm (0,4 til 2,3”)

Armer 46 x 23 x 950 mm (1,8 x 0,9 x 37,4”)

Mål 61 x 71 x 1095 mm (2,4 x 2,8 x 43,1”)

Vekt 1,36 kg (3 lbs)

Emballasje-dimensjoner

Emballasje-type  B2B brun boks, ikke-FSC

Emballasje-dimensjoner 645 x 340 x 105 mm (25,4 x 13,4 x 4,1”)

Emballasje-vekt 447,5 g

Emballasje-innhold  C-klemme, Boom arm, klips for å holde kabler 
3/8” til 1/4” monteringsadapter 
3/8” til 5/8” monteringsadapter, monteringsskrue, 
monteringsplate, instruksjonsveiledning, garanti, 
ProVC-innlegg.

Ytterkartong 1000 x 275 x 285 mm (39,4 x 10,8 x 11,2”)

Opprinnelsesland, forskrifter og garanti

Opprinnelsesland Kina

Sertifiseringer og samsvar  ACCO RSL, Amazon ISTA 6A

Garanti:   2 års begrenset garanti – verdensdekkende
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